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Neljapäevaklubi sai kümneseks
26. märtsil 1998. aastal
sündis Järvakandi Aleviraamatukogu juurde
Neljapäevaklubi (Nklubi). Siis ei osanud selle
asutajaist keegi aimata, et
ettevõtmine püsib nii kaua.
Vähe sellest, N-klubi on
praegu elujõulisem kui kunagi varem. Juba aastaid tagasi
väljuti klubitööle omasest
kitsast ringist ja kutsuti enda
suurematest õhtutest osa võtma ka teisi alevielanikke. Nii
on meie pea kaheksakümnest üritusest olnud tervelt
kakskümmend kaks avatud
kõigile huvilistele.
Nüüd, märtsikuu viimasel neljapäeval tähistasime
oma klubi kümnendat aastapäeva. Sel puhul tulid kokku
nii tegevliikmed kui ka need,
kes kunagi meie sõpruskonda
kuulunud. Samuti kutsusime
oma õhtule lahked abilised
ja sponsorid lähedalt ja kaugemalt. Meie klubi tervitasid
Eha Terase väikesed laululapsed. Peolauas tuletasime
üheskoos meelde möödunud
aastaid ja toredaid sündmusi: meeldejäävaid suveetenduste külastusi; turismireisilt
naasnute muljeid nii sõnas
kui pildis; kõiki paelunud
uute näputööliikide tundmaõppimist jms. Praegugi on
osake meie meisterdustest
välja pandud raamatukogu
väikeses saalis.

Järvakandi noortebänd Sick of Sorrow sai konkursi
“Noortebänd 2008” ﬁnaalis tubli kolmanda koha. Saavutuse suurust näitab seegi, et kokku osales konkursil 105
muusikakollektiivi Eesti eri paigust. Lisaks sai kolmanda
koha võitja ka võimaluse osaleda suvisel suurüritusel “Õllesummer 2008”.
Mikk Merekivi

Tervisetuba on avatud

Kaunis kohvilauas kümne aasta kokkuvõtet tegemas.

Meie tegevus omandas
uue kvaliteedi, kui klubi
liitus õpiringide seltsiga Semud. Olles seltsi korraldatud
koolitusprojektist “Elukestev
õpe” osavõtja, tekkisid mul
palju suuremad võimalused
luua kontakte huvitavate
lektoritega ja meelitada neid
tulema meie klubi õhtutele.
Need kohtumised Raimond
Lihtmaa, Piret Pääri, Maria
Tilga, Hardo Aasmäe, Einar
Laigna, Vahur Kella ja teiste
huvitavate lektoritega on olnud alati avatud üritused. Ka
edaspidi on kõik huvilised
meie avalikele õhtutele teretulnud! Mõned külalistest pole pidanud paljuks käia meil
mitugi korda. Nii on hr. Kell
oma lummavaid õhtuid korraldanud juba kaks korda ja
ootame teda järgmisel aastal

jälle tagasi. Pr. Tilk on meid
paelunud mitmel korral vestlustega naiste elust läbi aegade ja maailma. Aprillikuu
klubiõhtul ootame teda taas,
ja siis juba rääkima islamimaadest ning sellest, kuidas
mõjutavad usk ja rahvuslikud tavad sealsete naiste elu.
Kümne aasta jooksul oleme
käsitlenud kaugelt üle saja
üksikteema.
Ma olen väga tänulik
meie headele sponsoritele.
Eesti Kultuurkapital võimaldas meil korraldada huvitava ekskursiooni Tallinna
raamatukogudesse ja vastsesse metodistide kirikusse.
Õpiringide Selts on aidanud
kompenseerida külalislektorite kulutusi. Aga meie oma
vallavalitsus on toetanud
meid käesoleval aastal mit-

Rita Merekivi

mete ürituste edukal läbiviimisel. Kuid kõik ei piirdu
vaid rahalise toetusega. Ma
pean südamest tänama oma
kolleege Ritat ja Taimit, kes
on alati olnud nõus aitama
sõna ja teoga, et meie ürituste ruum oleks kaunis ja kõik
klubilased ja külalised saaksid õigel ajal teada järjekordsest ettevõtmisest. Suur tänu
ka meie korrespondendile
Gitta Vainole ja kõigile teistele klubilastele hea koostöö
ning ärksa vaimu eest. Ilma
teieta poleks ka klubi!
Sünnipäevaõhtul väljendatud klubilaste arvamustest
jäi meelde: “Minu maailm
oleks N-klubita palju vaesem, kindel!”
Heli Augjärv
Neljapäevaklubi
õpiringi juht

Osalejaid Pärnust Tallinnani
Märtsis toimunud
lauatennisevõistlusel
oli väike juubelihõng
küljes – see oli juba viies
järjestikune Järvakandi
“Lahtine laud”.
Aluse ülalnimetatud traditsioonile panid 2002. ja
2003. aastal toimunud kevadised kogu pere spordipäevad, mille raames peeti
ka lauatennisevõistlusi oma
valla rahva osavõtul, seega
võis neid nimetada ka Järvakandi valla esivõistlusteks.
Toona osutusid võitjaiks Erika Šefer ja Jaan Lepp.
2004. aastast on võistlus

Sick of Sorrow üleriigilises
finaalis poodiumil

kandnud Järvakandi “Lahtise
laua” nimetust ja olnud avatud ka külalisvõistlejatele.
Esimesel korral võtsid lisaks
kohalikele turniirist osa kaks
Pärnu noormeest, kellest
Reimo Kiisk võitis meeste
arvestuses ka esikoha. Naistest oli esimene võitja Iris
Rajasaare. Osavõtjaid oli siis
kokku kakskümmend.
Viie aasta jooksul on
osalejate arv pidevalt kasvanud, ulatudes sel aastal
kolmekümne
seitsmeni.
Laienenud on ka võistlejate
“geograaﬁa”.
järg lk 3

15. aprilli keskpäeval avati teenindusmajas Tervisetuba.
Uudistajaid oli umbes poolesaja ringis. Neist kolmele naeratas loosiõnn Tervisetoa kinkekaardi näol. Toa perenaine
Kadrin Karro pakkus külastajatele maitsvat India masala
teed ja ökomaiustusi. Kadrini sõnul on tervisetoa läbiv
teema “puhtama Elu poole”. Puhtamad mõtted, puhtamad
tunded, puhtam keha – see ongi tervema inimese retsept.

Vallavalitsus alustas väärteomenetlust
Vastavalt pakendiseadusele peab taara vastuvõtupunkti
puudumise korral pakendi tagasi võtma (mõistlikus koguses) müüja (kauplus).
Et Järvakandis puudus pärast taarapunkti sulgemist
pandiga tagatud pakendi tagastamise võimalus (Rapla Tarbijate Ühistu ärijuhi Ülle Ojasoo väljastatud teate kohaselt
on kauplus Kandi küll 23. aprillist alustanud tagatishinnaga pakendi kokkuostu ning hiljemalt 21. nädalal alustab tööd taaraautomaat), alustas Järvakandi Vallavalitsus
Tarbijakaitseameti Raplamaa talituse ettepanekul Rapla
Tarbijate Ühistu kaupluse Kandi vastu väärteomenetlust.
Tarbijakaitseamet on seisukohal, et Järvakandi vallas
on pandiga tagatud pakendi tagasivõtmisel tekkinud olukord kujunenud tarbijate huvisid kahjustavaks ja eelnimetatud kaupleja on toime pannud väärteo.

Järvakandit tutvustatakse
viies keeles
MTÜ Järvakandi Arendusselts on koostöös Järvakandi
Klaasimuuseumiga välja andnud klaasimuuseumi tutvustavad voldikud viies eri keeles: eesti, inglise, soome,
läti ja vene keeles. Avaldatud on ka muuseumis toimuvate klaasitundide õppekava. Voldikute kolm viimast keelt
rõhutavad klaasimuuseumi koostööd Soome kolleegidega, lähisuhteid Läti Madona sõprusmaakonnaga ja meie
Leader grupi MTÜ Roheline Jõemaa arenevaid sidemeid
Venemaa turismiﬁrmadega.
Trükiste rahastajateks on Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Järvakandi Vallavalitsus.
Enno Alliksaar

“Liivakarjäär” likvideeritud

Järvakandi väsimatud „pinksihundid” 80-aastane Juhan
Villido (paremal) ja Jaan Lepp.
Jaanus Randla

Pärast leheloo “Terviserada karjub appi” (JK nr 2) ilmumist andis endast märku lehelugeja, kes teatas, et raja äärde tema teadmatusest tekitatud ohtlik (rattureile, suusatajaile) süvend on likvideeritud.
JK
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Soojuse hinna muutusest

Aleksander Kuruson
OÜ Järvakandi Soojus juhataja
Järvakandi Vallavalitsuse määrusega 19. märtsist 2008
on OÜ Järvakandi Soojus müüdava soojusenergia piirhind 1. juulist 2008 1014 krooni/ MWh (koos käibemaksuga 1196.52 krooni/ MWh).
Nii et uus juhataja ja uus hind. Ei saa kuidagi sellise
alguse üle rõõmu tunda, kuid paratamatus sunnib just nii
toimima, sest eelmine, 1. maist 2008 rakendunud piirhind ei ole viimasel ajal väga kiiresti muutuvas energiamajanduses piisav.
Aastalõpu info gaasi prognoositavast hinnast on
uuenenud ning tuleb tunnistada gaasi hinna jätkuvat
tõusu. Meil on olemas 1.04–30.09.2008 perioodil kehtiv maailmaturu kerge- ja raskeõli hinnaga seotud gaasi
hinna valem ning sellest lähtuvalt prognoosime ka uut
gaasihinda. Oletatavalt juulikuuks tõuseb gaasi hind aastalõpuga võrreldes 51–52%. Uues kalkulatsioonis suurendasime vaid gaasile minevaid kulusid ja kõik teised
kalkulatiivsed kulud jätsime muutmata. Juba perioodil
aprill–juuni 2008 tuleb meil tasuda gaasi eest rohkem,
kui sel perioodil kehtiva kalkulatsiooniga on arvestatud,
lisakulu ligemale 40 000 krooni ulatuses peame katma
kasumi arvelt.
Ettevõte kannab ka soojast talvest tulenevaid majanduslikke puudujääke, kuid tänases seisus me siiski nende
kulude kompenseerimist ei rakenda. Jätkame ka edaspidi kaugkütte kulutuste hoidmist võimalikult madalal,
kuid vajalikul tasemel, et võimaldada soojuse turvalist
ja efektiivsemat tootmist. Loodan tarbijaskonna mõistvat suhtumist vägagi ebameeldivasse uudisesse, kuid
ettevõtte juhatus ja nõukogu on siiski pandud ametisse
eesmärgiga majandada mõistlikult ning kooskõlas Kaugkütteseadusega ja tarbijaskonna huvidega.
Alljärgnevalt veidi endast ja oma tegemistest.
Sündinud olen 1952. aastal Türil ja samas ka koolis käinud. Erialalise hariduse sain Tallinna Merekoolis
diiselmootorite ja auruseadmete ekspluatatsiooni erialal.
Merd sõitsin 8 aastat motoristi ja mehaanikuna. Edasi
kolisin 1983. aastal Kehtnasse, kus elan ka praegu, ning
asusin ametisse valmimisjärgus oleva katlamaja juhatajana. Seal töötasin 2006. aasta sügiseni. Alates 1998.
aastast tegelesin lisaks soojuse tootmisele ka väikekatelde ja küttesüsteemide paigaldamise ning seadistamisega.
Kehtna katlamaja järgsel perioodil tegelesin küttesüsteemide projekteerimisega ning tehnosüsteemide paigaldustööde juhi ja järelevaatajana.

VOLIKOGU

Kinnitati töötasud
30. aprillil kinnitas volikogu Järvakandi vallas alates
01.01.2008. a alljärgnevad töötasud ja hüvitused: vallavanema töötasu 21 000 krooni; vallavolikogu esimehe
kuu töötasu töötamisel täistööajaga 12 000 krooni ning
töötamisel osalise tööajaga 6000 krooni; vallavolikogu
liikme tasu 200 krooni volikogu istungist osavõtu eest;
vallavolikogu alatise komisjoni esimehe tasu 200 krooni
koosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest; vallavolikogu alatise komisjoni liikme tasu 150 krooni komisjoni
koosolekul osalemise eest; vallavalitsuse liikme hüvitus
300 krooni valitsuse istungil osalemise eest.

Vallavara võõrandamine
Volikogu otsustas müüa Rahu tn 11–6 asuv korteriomandi hinnaga 20 000 krooni.
Otsustati ka asutada jäätmevaldajate register ja
kinnitada registri pidamise kord ning kehtestada Järvakandi valla jäätmehoolduseeskiri.
Põhjalikumalt on volikogu poolt kinnitatud õigusaktidega võimalik tutvuda valla Interneti-kodulehekülje
vahendusel (www.jarvakandi.ee), raamatukogus või valJK
lamaja infotoas.

Väljaandja Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi Tallinna mnt 17
Toimetaja Jaanus Randla; tel 489 4710
e-post: kaja@jarvakandi.ee
Trükk: Kuma trükikoda

Läbirääkimised algavad siiski ...
Teatavasti otsustas 18.
märtsil koos olnud Kaisma
vallavolikogu vastata
jaatavalt Järvakandi
vallavolikogu ettepanekule
alustada lähitulevikus
Järvakandiga
liitumisläbirääkimisi.
Samasisuline ettepanek
otsustati teha ka Vändra
vallale, Vändra alevile ja
Tootsi vallale.
Nagu selgus mõni päev
varem Vändras toimunud
ülalnimetatud valdade juhtide ja regionaalminister
Siim-Valmar Kiisleri kohtumisel, Vändra ja Tootsi
esialgu Kaisma–Järvakandi
suunal ühinemist ei kavanda.
Antud teemat (eelkõige Järvakandi võimalikku
ühinemisest Kaismaga ja
sellega kaasnevat liikumist
Pärnu maakonda) on viimasel ajal suhteliselt palju valgustatud ka maakonnalehes
Nädaline ja mõnelgi korral
üsna negatiivses võtmes.
Nii näiteks väidab leheloo “Järvakandi tahtmistest
ei sõltu Rapla maakonna
lagunemine!”
(Nädaline,
10.04.2008) autor Harri Õunapuu muu hulgas, et siinne
volikogu oleks pidanud liitumisotsuse tegemisel oma
elanike käest eelnevalt luba
küsima ja alles 2/3 elanike
toetuse korral sellise otsuse
vastu võtma. Samuti jätab
loo autor mulje, nagu kahtleks ta järvakandilaste arukuses, kui viimased peaksid
siiski soovima liituda Kaismaga.
Artiklis “Nii nagu rahvas tahab, nii peab ka sündima” (Nädaline, 10.04.2008)
märgib Tõnis Tõnisson, et

Järvakandi
vallavanema
Mart Järviku sõnu selle kohta, et Kaisma ja Järvakandi
vallad on alustanud tegevust liitumiseks Pärnumaa
koosseisus, võiks pidada
ka rumalaks aprillinaljaks,
kuid tunnistab samas tuntava kahetsusega, et paraku
see siiski ei ole nali. Loo autor ei jäta ka märkimata, et
Raplamaal on neid, kes usuvad, et Järvakandi ei soovigi Kaismaga liituda, vaid
kasutab protsessi lähikülade
väljapressimiseks Kehtnalt.
Ajalehes
“Nädaline”
avaldatud eeltoodud ja teisigi vastavasisulisi väiteid
kommenteerinud vallavanem Mart Järviku sõnul
kaotaks Järvakandi vald
rahaliselt vaid juhul, kui liituks Kehtnaga. M. Järviku
väitel pooldavad sellist varianti Kehtna mehed eesotsas Kalle Toometi ja Tõnis
Blankiga.
Põhjus rahaliseks kaotuseks peitub tasandusfondis
(see on riigi poolt omavalitsusele makstav lisaraha
võrdsete võimaluste loomiseks ehk toimetulemiseks).
Nimelt on Järvakandi vald
läbi aastate saanud tasandusfondist väga väikest tuge, kusjuures üheksakümnendate aastate esipoolel
tuldi toime ilma riigipoolse
lisatoeta. Kehtna vald on
aga saanud tasandusfondist aastate jooksul märkimisväärset tuge. Kui nüüd
toimuks kahe omavalitsuse
liitumine, siis sulanduks Järvakandi rahva poolt teenitud tulumaks lihtsalt suurde
ühiskatlasse ja riik ei peaks
enam loodavat ühisvalda
läbi tasandusfondi endiste
summadega toetama.

Kaisma liitumisel Järvakandiga sellist rahalist kaotust ei tekiks, sest analüüsides eelarvet, on näha, et ka
Kaisma on seni suhteliselt
hästi toime tulnud. Kaismal on ainsaks probleemiks
valla väike elanike arv ja
sellest tulenevalt ka valla
eelarve väike maht. Kahe
valla liitumisel oleks aga tulumaksu suurus keskmiselt
ühe elaniku kohta kõrgem
Eesti keskmisest ja Kaisma maamaksu osa täiendab
ühisvalla eelarve summani,
mis oleks võrdne näiteks
Vändra valla eelarvega.
Võrreldes kahe liituva valla ametnike arvuga,
väheneks loodavas vallas
veidi ametnike arv, aga samas jätkuks vallakodanike
vastuvõtt ja teenindamine
nõunike poolt ka Kaismal.
Kaisma rahva esindatus
volikogus tuleks tagada valimisringkondade kehtestamise kaudu, kuid see on
juba liitumislepingu teema.
Kommenteerides
H.
Õunapuu väidet nõudest
korraldada eelnev rahvaküsitlus, ütles M. Järvik, et
ühinemisprotsessi käivitavad ikkagi volikogud oma
vastavat otsustega. Sellele
järgnevad juba seadusest
tulenevalt liitumisläbirääkimised ja ka rahvaküsitlused. Kui küsitlustel on rahva
enamik liitumise poolt, siis
liitumisleping ka sõlmitakse. Kui enamuse poolehoidu
sellele ei ole, siis jätkatakse
endistes piirides.
Järvakandi vallavanem
kinnitas ka, et liitumisotsusele eelnes analüüs ja sellega tegeldakse ka käesoleval
ajal. On läbi arutatud ja arvutatud kõik erinevad liitu-

misvariandid: liitumiseks nii
Kehtnaga kui ka Kaismaga
ja lisaks suurvalla – Kaisma
valla, Vändra valla, Vändra
alevi, Tootsi alevi ning Järvakandi liitumise mudelid.
Siinjuures märkis vallavanem, et kui Järvakandi ja
Kaisma vallad liituvad, siis
on uue ühisvalla territooriumil ka AS Tootsi Turvas
tehased, kuna antud ettevõte
paikneb Kaisma vallas.
Tootsi vald on sarnaselt
Järvakandi vallaga saanud
tunda Nõukogude-aegset räsimist. Nii nagu Järvakandi
alevikalmistu, endine metskond ja osa Rapla-poolseid
majasid asub praegu Kehtna
vallas, nii on ka AS Tootsi
Turvas tootmishooned mitte
Tootsi vallas, vaid hoopis
praeguses Kaisma vallas.
Vallajuhi sõnul tuleneb
otsus liitumiseks Kaismaga
ka sellest, et Järvakandi alev
on ahvatlevaks suutäieks
Kehtna vallale. Pidevalt on
tunda nii avalikku kui ka
varjatud survet läbi Kehtna ja maakonna võimude,
mängimaks Kehtnale kätte
Järvakandi maksubaas.
Olles koos Kaismaga
Pärnumaal, need ohud kaovad ja Järvakandi rahva teenitud tulu jääks Järvakanti.
Ühtlasi võtaksime endale
kohustuse, et Kaisma rahva
elujärg ei saaks halveneda,
vaid paraneks võrdselt koos
Järvakandiga (veel kord viide põhjalikule liitumislepingule).
Ka viide väljapressimisele on M. Järviku sõnul
kohatu. Mõlema valla volikogud on ju oma otsused
liitumisläbirääkimiste alustamiseks teinud.
JK

Lammutada, et ehitada
Aprilli keskel hakkas
OÜ Vändra MP
klaasitehase tellimusel
lammutama kaht viimast
AS Järvakandi Tehased
päevilt pärit hoonet:
lehtklaasiladu ja lõikepakke jaoskonna ning
klaasikontori osaliselt seni
veel püsti olnud osa.
Klaasiladu oli kasutusele
võetud 1928. aastal, lõikepakkejaoskond pärines samast aastast. Teise korruse
juurdeehitamine klaasivabriku kontoriks toimus 1950.
aastal. Mõlemad olid mahukad ehitused: klaasiladu
kubatuur 18 174 km3 ja brutopind 3080 m2 ning lõikepakkejaoskond koos kontoriga vastavalt 28 265 km3 ja
4243 m2. Klaasilao Tallinna
maantee poolne fassaad püütakse vähemalt kahe meetri
kõrguseni säilitada – osake
ajaloost jääb alles.

Endise klaasilao viimased päevad.

Mida tulevikus ehitatakse? Vähemalt ühe suure valmistoodangu lao saab Järvakandi Klaas. Kasutan vana

nime, uus paneb keele sõlme. Aktsiaseltsil on koostöös
vallavalitsusega Vana-Asula
tänavast põhja poole jäävast

Mart Järvik

pargiribast ja sealsest vanast
soojatrassist oma arendusnägemus. Sellest tulevikus.
Enno Alliksaar
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Pesamunas tehti teatrit
Lasteaias on mäng midagi
väga tavalist, igapäevast ja
iseenesestmõistetavat, kuid
märts ehk teatrikuu ning
tükike aprillistki möödus ometi
teatraalsemalt kui tavaliselt.
Tehti päris teatrit. Päris kostüümide, rekvisiitide, proovide ja
näitlejatega, mis tipnes päris esietendustega.
Meelde on jäänud Heino Seljamaa öeldud mõte, et teatris on kõik
kas mängult või päriselt või siis
päriselt või mängult. Igatahes pole see kuigi selge, millal on miski
mängult, millal päriselt! Meil olid
seekord päris mängulised teatrietendused.
Lasteaia noorem, keskmine ja
vanem rühm õppisid selgeks ühe
näidendi, mida siis kaaslastele ja
kogu lasteaiaperele ette mängiti. Sama tegi ka lasteaia personalist koosnev teatritrupp. Mängukavas olid
järgmised tükid: “Leivakakuke”
(noorem rühm), “Mutionu pidu”
(keskmine), “Vikerkaar” (vanem) ja
“Muna” (personal).
Teadagi pole näitlemine miski
kerge töö. Esiteks peavad meelde
jääma sõnad, proovides on soovituslik kohal olla, tuleb olla julge,
ilmekas ja teistega arvestav jne.
Läks aega palju läks, kuid lõpuks
olid kõik näidendid “lavaküpsed”!
Lapsed ning ka täiskasvanud kogesid lavahirmu vähenemist, koostegemise lusti ning eduelamust
kordaläinud ettevõtmisest. Lapsed
omandasid uusi oskusi, kuidas uu-

de ja/või teise rolli sisse elada – nt
kuidas käitub, millise häälega räägib kuri hunt, hirmunud kakuke
või kaval rebane.
Noorem rühm, kellel tuli esimesena “lavalaudu proovida”, ei
jäänud sellest hoolimata hätta. Pisikesed näitlejad mängisid oma rolle
suure naudingu ja rõõmuga. Oldi
julged ning publik haarati mitmete
vahvate ütlemistega kohe alguses
“oma paati”. Siinkohal tänan noorema rühma personali (Signe Eelmaa, Jaanika Värat, Meeli Ritson),
kes aitasid lastel näidendi selgeks
õppida ja ilmselt külvasid sellega
lastesse ka ühe korraliku teatriseemne, sest nimetatud näidendit
mängivat lapsed rühmas nüüd ikka
ja jälle. Vähe sellest – tahetakse
lausa uuesti esineda!
Keskmise rühma näidend
“Mutionu pidu” sai inspiratsiooni
samanimelisest lastelaulust. Siinkohal saab küll rääkida eestlastele
nii igiomasest nähtusest, et alguses
ei saa vedama, pärast jälle pidama,
sest mida kaugemale näitemäng
arenes, seda julgemaks läksid näitlejad, seda rohkem tuli mutionule
külalisi ja seda lõbusamaks muutus
pidu! Näidendist tehtud fotodelt
vaatavad vastu kõigiti rõõmsad,
ilmekad ja rahulolevad osatäitjad!
Tänan keskmise rühma personali
(Piret Lindmaa, Helle Möldre, Tiia
Mägisalu) vahva mõtte eest lavastada lastealaul näidendiks.
Vanema rühma näidend “Vikerkaar” paistis silma mitmete vahva-

SPORT

Tribling alustas
välishooaega
Jalgpalliklubi Järvakandi Tribling mängib ka sel hooajal Eesti
MV IV liigas ja ootab kodumängudele kaasa elama oma toetajaskonda ja muidu huvilisi.
Alljärgnevalt kodumängude
toimumisajad: 4. mai kell 12.00,
18. mai kell 12.00, 1. juuni kell
12.00, 22. juuni kell 12.00, 27.
juuli kell 12.00, 2. august kell
18.00, 10. august kell 12.00, 24.
august kell 12.00, 7. september
kell 12.00, 21. september kell
14.00, 28. september kell 12.00.
JK

Pisikesed pesamunad teatrit tegemas.

te ja hästi mängitud rollide poolest
(proua Päike, proua Tuul). Publik
õppis või siis tuletas meelde, mis
värvi on vikerkaar ja mitu värvi
seal sõbralikult koos elab. Etendus
oli ühtaegu nii hariv kui ka loominguline. Tänan vanema rühma personali (Sirje Ahtijainen, Tiiu Rüüs
ja Linda Laurimaa), kes aitasid näidendil n-ö lavaküpseks saada.
Personalitruppi kuulusid Signe
Eelmaa, Meeli Ritson, Tiiu Rüüs,
Leana Eensalu, Piret Lindmaa ja
Elina Pärn. Lugu Munast õpetas
lapsi hindama ja oluliseks pidama
sõbralikkust, teistega arvestamist,
heatahtlikkust, lahkust. Tõeliselt

Heivi Kipper

õnnestunud tiimitöö, nauding mängimisest (ja miks ka mitte?) ning
rahulolu tehtust jääb kõiki osatäitjaid saatma kindlasti pikemat aega,
sest mäng kui selline aitab suurepäraselt igapäevarutiini vastu.
Nii nagu ka päris teatris, pälvisid kõik näitlejad publiku sooja
vastuvõtu ja marulise aplausi. Väikesed said lillede asemel kommi ja
suured kommide asemel lilli.
Järgmisel aastal loodame juba
uute näidenditega ja rohkearvulisemale publikule üles astuda, sest
hea ja paljulubav algus on tehtud.
Heivi Kipper
lasteaed Pesamuna juhataja

Klaasimuuseumi kogu täienes
Aprillikuu kujunes meie
alevi klaasimuuseumi jaoks
suurepäraseks.
Vaid mõni aeg tagasi valmis
allakirjutanul Järvakandi Klaasimuuseumi järgmise nelja aasta
arengustrateegia. Ja vaevalt sai hakata mõtlema, kuidas paberil püstitatud erinevaid eesmärke ellu viia,
kui sündmused kogude täienemise
osas ise meile appi tõttasid.
Tänu Kaido Turro ettenägelikkusele ning Andres Luhtoja ja
Vello Veinbergi õigeaegsele tegutsemisele ka vallavalitsuse teavitamisel oma tegevusplaanidest on
muuseum klaaspakenditehase juhtkonna hea tahte avaldusena saanud
enda tulevase peamaja väljanäituse
tarbeks eksponaate pea kahe väiksema saalitäie sisustamiseks.
Nimelt renoveerib O-I Production Estonia AS oma ruume ja
aastakümnete jooksul laboriruumi-

de kappidesse kogunenud esemed
olid lihtsalt ette jäänud. Seetõttu
pakutigi koristamise käigus neid
tänapäevasele tootmisele üleliigseid esemeid mäluasutusele.
Suureks abiks mõlemale osapoolele oli oma professionaalsete
teadmistega Maimu Endrekson,
kes mõne nädala jooksul ruumid
üle vaatas ja sõklad teradest eraldas. Transpordiraskused võtsid sõna otseses mõttes enda peale Malle
Paimets ja Ants Tohvert.
“Muuseum on ehe”, ütleb 2009.
aasta kui muuseumiaasta juhtlause.
Siit lähtuvalt plaanimegi endise
Kombinaadi Järvakandi Tehased
väljanäituse kujundada – külastaja astub ühest muuseumisaalist
teise ja leiab ennast justkui tõelisest laboratooriumiruumist. Vana
laborilaud, sama ajastu klaasesemed, mitmesugused mõõteriistad,
laborikaalud, kemikaalide pudelid.

vastu psühholoogi ja joogaõpetajaga, lastele pakkusid rõõmu batuut
ja näomaalingud. Populaarne terviseretk oli seekord jäetud päeva
lõppu. Sel aastal viisime inimesed
terviseradadele. Rajalolnuile see
meeldis. Ülivõrdes kiidusõnu pälvis tervisesalatid valmistanud Lilja
Varblane.
Osalejate vahel loositi palju auhindu, sealhulgas üheksa südamenädala logoga T-särki.

20. aprillil toimus Prantsusmaal Lattes rahvusvaheline vibuvõistlus “FITA Star”. Naiste
arvestuses võitis Anneli Preimann, teiseks tuli Bessi Kasak.
Meeste seas tuli hõbedale Taavi
Ennemuist.
19. aprillil toimusid Järvakandis Rapla maakonna MV vibulaskmises. Tulejoonele astus
60 vibulaskurit Eestist ja Lätist.
Maakonna meistritiitlid jätsid
Järvakanti Siret Luik (naised),
Kerdo Tornius (tidetid poisid)
ja Marite Sommer (tüdrukud).
Hõbeda teenisid Siim Aaver
(mehed) ja Karl Kivilo (poisid).
Tublisti lasid ka Mark Tendal,
Saara Kuum, Marleen Valdas ja
Tagne Orav. Ühtlasi oli see ka
5. Oliver Puri mälestusvõistlus.
Karikas pandi välja kõige silmapaistvamale noorlaskurile, kelleks oli Marite Sommer.
Siret Luik

Osalejaid Pärnust Tallinnani

Evi Katkosilt kombinaadi laboratooriumis.

Miljöö nagu vanal artikli juurde
lisatud fotol. Loomulikult on esemete juures nende tähendust ja
ajalugu kajastavad tekstid ja giid,
kes külastajale möödunud aegadest
pajatab ja lehtklaasi valmistamist
lähemalt tutvustab. Nüüd on meil
see võimalus vastavalt tegutseda
ka olemas.

JKM fotokogu

Koostöö tehasega jätkub ja
muuseumil on sellest tõsine heameel. Saadud esemetel on eelkõige
ajalooline väärtus ja nad aitavad
külastajal süvitsi mõista Järvakandi möödunud sajandi lehtklaasitootmise ajalugu.
Allan Kima
Klaasimuuseumi juhataja

Valla neljas tervisepäev edukalt möödas
19. aprillil sai teoks Järvakandi
valla neljas tervisepäev. Nagu ikka, soosis ettevõtmist ka ilus ilm.
Et mitmekesise kavaga rohkeid
võimalusi pakkuv üritus alevirahva
seas populaarseks on saanud, näitab
tänavune suur osalejate arv – 150.
Hea oli tõdeda, et ka õpilasi osales
varasemast rohkem.
Ajakava oli seatud nii, et pakutavast osalejaile midagi kaduma
ei läheks: suur oli huvi kohtumiste

Ilveslased
edukad nii kodus
kui ka piiri taga

Oli rõõm tõdeda, et osalejad
olid korraldusega rahul ja üritus on
oodatud ning saanud traditsiooniks.
Veidi statistikat: enim tervisekilomeetreid kogunud täiskasvanu
oli Evi Scepter ja õpilane Andero
Anto; vanim osaleja oli 81-aastane
Elfriide Jassik, noorim 1-aastane
Iris Rego.
Tänud: Järvakandi Gümnaasium, perearst ja -õde, OÜ Tulihein, Järvakandi Klaasimuuseum,

Järvakandi Päästekomando, OÜ
KatMal, Lilja Varblane, Tervisetoa
perenaine Kadrin Karro, perekond
Kuum.
Täname tervisepäeval osalejaid.
Loodan väga, et järgmisel aastal
saab teoks ka valla viies tervisepäev.
Korraldava toimkonna nimel
tervist ja rõõmsat meelt soovides
Tiia Hansar

algus lk 1
Lisaks avavõistlusel osalenud Pärnu mängijaile on viie
aastaga lisandunud osavõtjaid
Raplast, Märjamaalt, PärnuJaagupist, Kohilast, Kärust,
Valgust, Vigalast ja sel aastal ka
Tallinnast. Järvakandi võistlus
on kujunenud arvestatavaks ka
maakonnas, ületades osavõtjate
arvult enamikke Raplamaal toimuvaid võistlusi. Osalejate arvamuse kohaselt on korralduslik
poolgi väga hea ja seetõttu on
nad ka tulevikus lubanud Järvakanti võistlema tulla.
Aktiivselt on kõikidel “Lahtise laua” võistlustel osalenud
Järvakandi mängijad – aastate
jooksul on oma vanuseklasside
võitjad olnud Ingrid Kirs ja Sten
Luhtoja, Sandra Šefer ja Anna
Šerstjuk, Jürgen Koitsalu ja Silver Šefer, Jaan Lepp ja Juhan
Villido.
Suur tänu Järvakandi Vallavalitsusele igakülgse abi eest
võistluse korraldamisel. Loodame, et “Lahtine laud” jätkab ka
edaspidi.
Väino Rajasaare
korraldaja
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KOGUME KETTAID

Kulu põletamine on keelatud

Eesti Spordimuuseumis avab jaanipäeva paiku uksed
meie kergejõustiku tänasele paraadalale – kettaheitele – pühendatud näitus. Näituse paremaks õnnestumiseks vajatakse muuseumis spordisõprade abi.
Kavas on eksponeerida võimalikult palju erinevaid
kettaid. Seega, kellel on tallel mõni vana või uuem või
muudmoodi põnev heitevahend, saab seda avalikkusele
esitleda. Tähtsad ka konkreetse kettaga seonduvad lood
– kes seda on kasutanud, kuidas ketas saadi, juhtunud õnnestumised ja äpardused jne. Kettad võivad olla ka omavalmistatud või katkised, samuti võib muuseumile pakkuda ka muid esemeid, mida on kettaheiteks kasutatud.
Kettakogumise kampaania kestab 31. maini. Näituse tegijatega saab ühendust võtta telefonidel 730 0758,
5342 5200 või e-postiga teel info@spordimuuseum.ee.
Samuti võib muuseumile kirjutada aadressil: Eesti Spordimuuseum, Rüütli 15, Tartu 51007.
NB! Näitusele kaasa aitajatele kingitakse tasuta pääsmed spordimuuseumisse. Kõik väljapanemiseks toodud
kettad tagastatakse näituse lõppedes omanikele.

Järvakandis on tekkinud uus mood, olmeprahi põletamine
öösiti. Keelatud on aga igasugune tule tegemine, millest tekib
paksu musta suitsu. Keelatud on ka kulu põletamine.
Aias oksi põletades peab vaatama, et ilm oleks tuulevaikne. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid: veega ämber või kastekann, tulekustuti, reha jne. Lõket
ei tohi teha hoonete ja metsa lähedal ning alati peab olema
juures inimene.
Lõkketegemisest teavitamine “tulekasse” on väga teretulnud, aga me ei saa kunagi eirata häirekeskusest antud väljakutset – keegi on näinud kusagil leeke. Kui kohapeal selgub,
et kõik on korras, siis pole ka meil lõkketegijale ja kutsujale
etteheiteid ja kutse läheb kirja kui ekslik.
On esinenud olukordi, kus inimesed näevad kusagilt paksu suitsu tõusmas, kuid räägivad nähtust omavahel, kuid ei
teata sellest telefonil 112.
Nii põles hiljuti Järvakandis maha üks teepervele pargitud
töötava mootoriga auto.
Tulikuum sumbuti süütas auto all oleva kuluheina, mis
omakorda süütas auto. Auto oleks saanud ehk päästa, kui

Järvakandi päästjat kulupõlengu kustutamist harjutamas.
Mart Järvik
oleks kohe helistatud numbril 112. Seda tehti aga alles siis,
kui auto oli põleva kuluheina pealt ära lükatud, tulekustuti
tühjaks lastud.
Marko Matson
Järvakandi tugikomando pealik

POLITSEIS
Järvakandi numbrites: LE rikkumised – 16, neist LE § 68 p 5
rikkujaid 6, AS § 71 – 12; väärteoteated – 6, muud teated – 15.
14.04.2008 vajus läbi teekatte Järvakandi alevis Noorte Keskuse taga asuval kruusateel sõiduauto.
15.04.2008 kell 14.05 ajal unustati Järvakandi alevi kauplusesse
leti peale rahakott, milles olid juhiload, pangakaardid ja umbes
500 kr sularaha.
21.03.2008 andis sõiduki omanik Järvakandi alevis mootorsõiduki juhtimise üle joobeseisundis olevale isikule.
14.03.2008 kella 14.00 paiku topiti Järvakandis Nõlva tänaval
seisnud sõiduauto sumbutisse mättaid.
15.03.2008 ööl vastu 16.03.2008 on tugeva esemega puruks
löödud Järvakandi alevikus Staadioni tänaval välisturvaukse
armeeritud klaaspakett.
23.03. 2008 kella 01.44 paiku teatas alkoholijoobes meesterahvas, et Järvakandis on lõbustusasutuse omanik väidetavalt alkoholijoobes ja laseb klubisse alaealisi sisse.
Politsei selgitas välja, et teataja on ise ka joobes ja alaealine
ning teda ei lastud klubisse sisse.
21.03.2008 juhtis meesterahvas mootorsõidukit, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ja sõiduk ei olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.
17.03.2008 juhtis noormees mopeedi, puudus mopeedijuhitunnistus, mis on 14-15a isikul kohustuslik.
16.03.2008 teatas meeskodanik, et talle tulid Järvakandis kallale 5-6 inimest.
16.03.2008 juhtis meeskodanik mootorsõidukit alkoholijoobes,
omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust,
kui juhtimise õigus oli karistusena ära võetud ja kontrollijale
esitamiseks puudus kohustuslik liikluskindlustuse poliis ning
sõiduki registreerimistunnistus.
16.03.2008 kella 04.22 teatati Järvakandist, et rüseluse käigus
lõhuti Tallinna maanteel asuva hoone ukseklaas.
15.03.2008 kella 22.18 paiku teatati, et Järvakandis Tallinna
maanteel asuvas Järvakandi Avatud Noortekeskuse hoones
peavad alaealised sünnipäeva ja tarvitavad alkoholi. Jaoskonda
toimetatud 9 joobes alaealist. Asjaosaliste sõnul viibis joomingu ajal hoones ka valla noortejuht.
09.03.2008 kell 02.46 teatas anonüümseks jäänud noormees, et
teda ei lubatud Järvakandis asuvasse lõbustusasutusse, aga tema
2 alaealist sõpra lasti baariomaniku vastutusel sisse, üks neist
on alkoholijoobes. Sõprade nimesid öelda ei soovi. Kontrollis
patrull. Alaealisi ei tuvastatud.
7.03.2008 kella 22.31 paiku teatas Järvakandis Tallinna maanteel asuva asutuse turvamees, et pidas kinni alkoholijoobes
noormehe. Noormees toimetati kainenema.
Ajavahemikul jaanuar 2008. a kuni veebruar 2008. a on ära lõhutud Järvakandi Rahvamaja välilava istepingid.
2.03.2008 juhtis meeskodanik mootorsõidukit, olles alkoholijoobes.

Politseikonstaablid külas lasteaias
6.02.2008. a käisime konstaabel Tanel Alasmaaga lasteaias
Pesamuna näitamas politseisõidukit ja rääkisime veidi ka
politseitööst. Lapsed muutusid politseinikke nähes väga
rõõmsaks ja tundsid kõige vastu siirast huvi.
Toon ära mõned laste kirja pandud mõtted politseitööst:
Tõnu, 7a: “Kui avarii juhtub, peab politsei kohal olema,
muidu autod peavad seisma seal.”
“Nemad püüavad pätte.”
Vahur, 7a: “Kui politseid sõidavad ringi ja mingi pauk
käib, siis nad teavad, et pätid tegid seda.”
“Kui sõidetakse kiiresti ja turvavööd pole peal, siis võib
surma saada, sellepärast politsei kontrollib seda.”
Emma, 6a: “Politsei peab üldse korda.”
Meril, 6a: “Valvavad, et pätid kusagile ei läheks.”
Konstaabel Kristel Kesküla
512 3918; kristel.keskyla@rapla.pol.ee; 110

JÄRVAKANDI KOMMUNAAL OÜ
UUED TEENUSED
veoteenus kalluriga
kaevetööd
laadimistööd
pinnase planeerimine

PIILUPARDI MÄNGUTOA
KEVADPÄEV
· kontsert-etendus
· laulud lastega ja lastele
· joonistamine
· karaoke
· võistlused
· mängud
Piilupardi mängutuba
(Rapla, Viljandi mnt 3, 2. korrus)
on nüüd avatud esmaspäevast reedeni
kell 10–16.
Lisainfo aadressilt
www.piilupart.ee
ja tel 528 9771, Jane

Energia tänav 1
79101 Järvakandi

Küsi pakkumist telefonilt 529 3354
või kommunaal@hot.ee
Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
· Pühapäeval, 11. mail kell 16.00 nelipühi armulauaga
jumalateenistus, leerilaste õnnistamine
· Reedel, 18. mail kell 16.00 armulauaga jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
· Pühapäeval, 25. mail kell 15.30
armulauaga jumalateenistus

Ostame kasvavat metsa,
OÜ L A N D E K E R
metsamaad ja raieõigust
 hind kuni 120 000 kr hektar,
(ka läbi raiutud ja hüpoteegiga)
Telefon 489 4055,
 ettemaksu võimalus
511 0415, 517 9866,
 maamõõtmine
faks 489 4962
 nõustamine
Rapla, Tallinna mnt 22/24,
ja abi asjaajamisel
III korrus

MARKSON OÜ TEOSTAB
EHITUS- JA REMONDITÖID:
·
KATUSETÖÖD
·
VIHMAVEESÜSTEEMID
·
MAJAKARBID
·
FASSAADID
·
VUNDAMENDID
·
SOOJUSTAMINE

Laupäeval, 24. mail

80
Maia Savostkina
Harald Andres
75
Vilma Lepp
Aino Murula
70
Maie Tammisto
Ants Sepp
Viktor Zveržanovski

Meie kontor asub: Vana 60, Vändra 87701
Veiko Ringenberg: tel 5645 6925
e-post: veiko.ringenberg@markson.ee
Marek Kivilo: tel 5660 5914
e-post: marek.kivilo@markson.ee

Kuna Kivisalu
20.12.1927
– 6.04.2008
Pjotr Aleksandrov
4.08.1929
– 12.04.2008
Aare Uusen
2.04.1965
– 24.04.2008

